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1) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: АГРАРНЕ ПРАВО   

2) Карта дисципліни дійсна протягом навчального року: 2020/2021 

3) Освітній рівень:  перший рівень вищої освіти (бакалавр) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 «Право» 

6) Спеціальність: 081 «Право» 

8) Компонента спеціальності: вибіркова  

9) Семестр: V 

10) Цикл дисципліни: дисципліна профільної підготовки 

11) Викладач (розробник карти): доц., к.ю.н. Похиленко І.С. 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 
Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=78366 

Контакти: 044-241-5566;  

E-mail: pokhylenko.is@knuba.edu.ua ; pokhilenko_i@ukr.net 

12) Мова навчання: українська 

13) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс) «Юридична деонтологія», 

«Теорія держави і права», «Історія держави і права України», «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес», «Цивільне право», «Господарське право» 

14) Мета курсу:  
«Мета викладання навчальної дисципліни «Аграрне право» полягає  у розкритті сучасних наукових концепцій, 

понять та оволодіння теоретичними знаннями з цієї дисципліни і закріплення практичних навиків для їх 

застосуваннях у конкретних життєвих ситуаціях, формування правової культури у студентів». 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 



 

 

081 ОіО Будівельне та 
містобудівне 

право 

Сторінка 1 з 3 

1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота, 

есе 

Лекція, 

практичні 
заняття 

ЗК1 

ЗК2 
ЗК3 
ЗК14 
СК4 
СК7 
СК8 
СК12 
СК13 

2. ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 
дослідження, есе 

Лекція, 

практичні 
заняття 

ЗК1 

ЗК3 
СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

3. ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК14 

СК4 

СК7 

СК8 
СК12 

4. ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК14 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

5. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 
аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під час 
занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ЗК1 
ЗК2 

ЗК3 

ЗК14 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

6. ПРН7. Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно формувати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК3 

СК1 

СК2 

7. ПРН8. Використовувати різноманітні 
інформаційні джерела для повного і всебічного 

встановлення певних обставин. 

Обговорення під час 
занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ЗК1 
ЗК3 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 
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8. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК3 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

9. ПРН13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК14 

СК4 

СК7 

СК8 
СК12 

10. ПРН14. Належно використовувати статистичну 

інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

11. ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової 

системи. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК14 

СК1 
СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

12. ПРН19. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей 

права. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

13. ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних 
правових явищ і процесів. 

Обговорення під час 
занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ЗК2 
ЗК3 

ЗК14 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

14. ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК14 

СК4 
СК7 

СК8 

СК12 

СК13 
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15. ПРН23. Надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у  

різних правових ситуаціях. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК14 

СК4 

СК7 

СК8 

 
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

– нормативно-правові акти, які регулюють аграрні відносини в Україні; 
– методи, принципи та систему аграрного права; 

– правовий режим земель сільськогосподарського призначення; 

– особливості правового становища суб’єктів аграрних правовідносин; 

– правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку; 

– правове регулювання здійснення окремих видів господарської діяльності в аграрній сфері; 

– правові засади державного регулювання сільськогосподарської діяльності;  

– види і підстави юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства 

Вміти: 

– самостійно працювати з нормативно-правовими актами, які регулюють аграрні правовідносини; 

– аналізувати нормативні акти та вирішувати конкретні правові ситуації; 

– складати необхідні документи. 
 

 

16) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) 

 

Лекція Практичне заняття 
Лабораторні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійна робота 

студента 

 20 18  Контрольна робота 

- 1 
52 

 
Тема Лек

.год

. 

ПрЗ 

год. 

Літ-ра Звіт-ть 

студ. 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика аграрного права 

1. Аграрне 

право як галузь 

права та його 

особливості 

 

2 2 Рекомендовані джерела 

1. Чабаненко М. М. Становлення та розвиток системи 

аграрного права України : монографія / М. М. Чабаненко. - 

Дніпропетровськ : Грані, 2015. - 297 c 

2. Оверковська Т. К.Аграрне право України [Текст] : навч. 

посіб. у схемах / Оверковська Т. К. ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - 

Вінниця : Едельвейс і К, 2015. - 186 с. 

3. Аграрне право України. Практикум [Текст] : навч. посіб. / 

[В. І. Горевий та ін.] ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 
2015. - 323 с 

4. Чабаненко М. М. Система аграрного права України: 

методологічні засади становлення та розвитку [Текст] : автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Чабаненко Микола 

Миколайович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 

2016. - 40 с. 

5. Аграрне право [Текст] : посіб. для підгот. до іспиту / [В. 

М. Корнієнко та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Статівки. - Харків : 

Право, 2016. - 152 с. 

6. Аграрне право України [Текст] : навч. посіб. / [Т. Є. 

Харитонова та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук Т. Є. Харитонової, 
проф. І. І. Каракаша ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : 

Юридична література, 2017. - 434 с. 

Виступ на 

ПрЗ, тест, 

есе 
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7. Коріненко П. С.Правові засади аграрної політики в 

Україні (др. пол. XX - почтку XXI ст.). Історичний аспект [Текст] : 

[монографія] / Коріненко П. С. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 

367 с. 

8. Гафурова О. В.Проблеми аграрного права [Текст] : навч. 

посіб. : у 2 ч. / О. В. Гафурова. - Київ : Компринт, 2018 . Ч. 1 : 

Правові проблеми сільського розвитку в Україні. - 2018. - 174 с  

9. Аграрне право [Текст] : посіб. для підгот. до іспиту / [В. 

М. Корнієнко та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Статівки. - 2-ге вид., 

перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. - 201 с.  

10. Аграрне право [Текст] : підручник / [В. М. 
Корнієнко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Статівки ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 

411 с. 

11. Аграрне право [Текст] : підручник / [В. М. 

Корнієнко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Статівки ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., змін. - Харків : 

Право, 2019. - 411 с. 

 

Нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості 
Верховної Ради - 1996.- №30.- Ст. 141.        

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 

р. // Відомості Верховної Ради - 2003.- № 18, № 119-20, № 21-22.- 

Ст.144. 

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // 

ВВР.- 2003.- №№40-44.- Ст.356. 

4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. 

№ 2768-ІІІ із змінами // Урядовий кур’єр вiд 15.11.2001 - № 211 

5. Закон України «Про основні засади державної 

аграрної політики на період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 

року № 2982-IV // Голос України вiд 16.11.2005 - № 217 

6. Закон України «Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність» від 17 червня 2004 року № 1807-IV // Голос 

України вiд 12.08.2004 - № 149 

7. Закон України «Про фермерське господарство» 

від 19 червня 2003 року № 973-IV // Голос України вiд 29.07.2003 - 

№ 139 

8. Закон України «Про сільськогосподарську 

кооперацію» від 21 липня 2020 року № 819-IX // Голос України 

від 14.08.2020 — № 144 

9. Закон України «Про особисте селянське 

господарство» від 15 травня 2003 року № 742-IV із змінами // 

Голос України вiд 19.06.2003 - № 112 
10. Закон України «Про племінну справу у 

тваринництві» від 15 грудня 1993 року N 3691-XII із змінами // 

Голос України вiд 11.01.1994 

11. Закон України «Про зерно та ринок зерна в 

Україні» від 4 липня 2002 року № 37-IV із змінами // Голос 

України вiд 06.08.2002 - № 141 

12. Закон України «Про бджільництво» від 22 лютого 

2000 року № 1492-III // Голос України вiд 01.04.2000 

13. Закон України «Про державне регулювання 

імпорту сільськогосподарської продукції» від 17 липня 1997 року 

№ 468/97-ВР із змінами // Голос України вiд 10.10.1997 

14. Закон України «Про оренду землі» від 06.10. 1998 
р. Із змінами // Відомості Верховної Ради. -1998. - №46-47. - 

Ст.280. 

 

z6.doc
z2.doc
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Навчально-наукова література 

1. Савельєва, О.М.Предмет аграрного права України 

в умовах сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.06 / Савельєва Олена Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с. 

2. Актуальні проблеми правового регулювання 

аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в 

Україні [Текст] : кол. монографія / [Носік В. В. та ін. ; відп. ред. Т. 

Є. Харитонова, І. І. Каракаш] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - 

Одеса : Гельветика, 2018. - 721 с 

3. Мушенок В. В. Фінансово-правові засади 
державної аграрної політики України [Текст] : монографія / В. В. 

Мушенок ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста 

України В. І. Курила. - Київ ; Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 

2017. - 371 с. 

4. Котух К. А. Принципи адміністративно-правового 

регулювання в аграрній сфері України [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Котух Катерина Анатоліївна ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 17 

с. 

 

Інформаційні ресурси 
http://library.knuba.edu.ua/  

www.rada.dov.ua. Сайт Верховної Ради України. 

http://org2.knuba.edu.ua/. Освітній портал КНУБА. 

http://lawbooks.in.ua/  

http://irbis-nbuv.gov.ua/  Національна бібліотека України 

ім. В.І.Вернадського 

 

2. Джерела 

аграрного 

права 

2 2 Рекомендовані джерела 

1. Чабаненко М. М. Становлення та розвиток системи 
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Юридична література, 2017. - 434 с. 

3. Коріненко П. С.Правові засади аграрної політики 

в Україні (др. пол. XX - почтку XXI ст.). Історичний аспект 

[Текст] : [монографія] / Коріненко П. С. - Тернопіль : Осадца Ю. 

В., 2018. - 367 с. 

4. Гафурова О. В.Проблеми аграрного права [Текст] 

: навч. посіб. : у 2 ч. / О. В. Гафурова. - Київ : Компринт, 2018 . Ч. 

1 : Правові проблеми сільського розвитку в Україні. - 2018. - 174 с  

5. Аграрне право [Текст] : посіб. для підгот. до 
іспиту / [В. М. Корнієнко та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Статівки. 

- 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. - 201 с.  

6. Аграрне право [Текст] : підручник / [В. М. 

Корнієнко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Статівки ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 

411 с. 

7. Аграрне право [Текст] : підручник / [В. М. 

Корнієнко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Статівки ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., змін. - Харків : 

Право, 2019. - 411 с. 

 

Нормативно-правові акти 

 

15. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості 

Верховної Ради - 1996.- №30.- Ст. 141.        

16. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 

р. // Відомості Верховної Ради - 2003.- № 18, № 119-20, № 21-22.- 

Ст.144. 

17. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // 

ВВР.- 2003.- №№40-44.- Ст.356. 

18. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. 

№ 2768-ІІІ із змінами // Урядовий кур’єр вiд 15.11.2001 - № 211 

19. Закон України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» від 21 липня 2020 року № 819-IX // Голос України 

від 14.08.2020 — № 144 

 

Навчально-наукова література 

 

1. Гаєцька-Колотило Я. З. Організаційно-правові 

форми сільськогосподарської кооперації в Україні : Автореф. 

дис... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Я. З. Гаєцька-Колотило; НАН 

України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 22 c 

2. Сільськогосподарська кооперація в Україні у 

контексті її світового розвитку : наук.-допом. бібіліогр. покажч., 
2003 - 2015 рр. / ред.: А. Г. Братчик; уклад.: Н. В. Кобець, Г. В. 

Дирда; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпропетровськ, 

2015. - 48 c 

3. Кучерява К. Я. Удосконалення нормативно-

правової бази регулювання процесів кооперації в аграрному 

секторі / К. Я. Кучерява // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. Сер. Держ. упр.. - 2017. - № 2. - С. 68-73. 

  

Інформаційні ресурси 

http://library.knuba.edu.ua/  

www.rada.dov.ua. Сайт Верховної Ради України. 

http://org2.knuba.edu.ua/. Освітній портал КНУБА. 
http://lawbooks.in.ua/  

http://irbis-nbuv.gov.ua/  Національна бібліотека України 

ім. В.І.Вернадського 

http://library.knuba.edu.ua/
http://www.rada.dov.ua/
http://org2.knuba.edu.ua/
http://lawbooks.in.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/
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Змістовий модуль 3. Особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства 

9. Юридична 

відповідальніст

ь за порушення 

аграрного 

законодавства. 

4 2 Рекомендовані джерела 

1. Аграрне право [Текст] : посіб. для підгот. до 

іспиту / [В. М. Корнієнко та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Статівки. 

- Харків : Право, 2016. - 152 с. 

2. Аграрне право України [Текст] : навч. посіб. / [Т. 

Є. Харитонова та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук Т. Є. Харитонової, 

проф. І. І. Каракаша ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : 

Юридична література, 2017. - 434 с. 

3. Коріненко П. С.Правові засади аграрної політики 

в Україні (др. пол. XX - почтку XXI ст.). Історичний аспект 

[Текст] : [монографія] / Коріненко П. С. - Тернопіль : Осадца Ю. 
В., 2018. - 367 с. 

4. Гафурова О. В.Проблеми аграрного права [Текст] 

: навч. посіб. : у 2 ч. / О. В. Гафурова. - Київ : Компринт, 2018 . Ч. 

1 : Правові проблеми сільського розвитку в Україні. - 2018. - 174 с  

5. Аграрне право [Текст] : посіб. для підгот. до 

іспиту / [В. М. Корнієнко та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Статівки. 

- 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. - 201 с.  

6. Аграрне право [Текст] : підручник / [В. М. 

Корнієнко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Статівки ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 

411 с. 
7. Аграрне право [Текст] : підручник / [В. М. 

Корнієнко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Статівки ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., змін. - Харків : 

Право, 2019. - 411 с. 

 

Нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України від 28.06.1996р. // Відомості 

Верховної Ради - 1996.- №30.- Ст. 141.        

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 

р. // Відомості Верховної Ради - 2003.- № 18, № 119-20, № 21-22.- 

Ст.144. 
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // 

ВВР.- 2003.- №№40-44.- Ст.356. 

4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. 

№ 2768-ІІІ із змінами // Урядовий кур’єр вiд 15.11.2001 - № 211 

5. Закон України «Про сільськогосподарську 

кооперацію» від 21 липня 2020 року № 819-IX // Голос України 

від 14.08.2020 — № 144 

6. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення від 07.12.1984р.// Відомості Верховної Ради 

Української РСР.- 1984.- додаток до № 51.- Ст.1122 

 

Навчально-наукова література 

 

1. Похиленко І. С. Способи судового захисту суб'єктів 

господарювання / Ірина Сергіївна Похиленко. // Юридичний 

вісник «Повітряне і космічне право». – 2020. – №1. – С. 162-167 

2. Похиленко І.С.  Категорії справедливості, 

добросовісності та розумності у господарському судочинстві/І.С. 

Похиленко  //Часопис Київського університету права.- 2013.-№ 4.- 

С.187-190 

3. Похиленко І.С. До питання про основні завдання 

господарського судочинства: порівняльно-правовий аналіз / І.С. 

Похилено // Сучасні проблеми правової системи України. Збірник 
матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції./ 

Редкол. Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Лемківська Г.П., 

Виступ на 

ПрЗ, тест, 

есе 
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Короленко М.П., Дей М.О., Тростюк З.А., Бевз С.І.-К.: 

Видавництво Ліра-К, 2012.-С.418-420 

4. Похиленко І.С. Застосування принципу справедливості 

в судовому процесі//Права людини в умовах розбудови соціальної 

правової держави в Україні. Зб. наук. пр. Матеріали «круглого 

столу» (Київ, 10 грудня 2020 р.) / Мін-во освіти і науки України, 

Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : КНУБА, 

«Бескиди», 2020. С.44-50 

5. Похиленко І.С. Категорія добросовісності в 

господарському судочинстві //законодавство України: проблеми 

та перспективи: Збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-
практичної конференції / Київський університет права НАН 

України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., 

Чернецька О.В. та інші.].-К.: Видавництво Ліра-К, 2014.-С.136-138 

6. Похиленко І.С. Критерії визначення  господарської 

юрисдикції / І.С. Похиленко //Актуальні проблеми правотворення 

в сучасній Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції. 26 квітня 2012 р.- К.: Вид-во 

Європейського університету, 2012.-С.186-187 

7. Похиленко І.С. Принцип гласності в господарському 

процесі/І.С. Похиленко  //Часопис Київського університету права.- 

2012.-№ 4.- С.187-190 
8. Похиленко І.С. Про деякі питання щодо Стратегії 

розвитку судової влади України на 2015-2020 роки //Наукові 

читання, присвячені пам’яті  В.М. Корецького: Зб. наук. праць / 

Київський університет права НАН України; [редкол.: 

Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Євдокимов В.О., Чернецька 

О.В. та інші ].- К.: Вид-во Ліра, 2015.-С.147-149 

9. Похиленко І.С. Про компенсацію за порушення права 

на судовий розгляд у розумний строк у господарському 

судочинстві /І.С. Похиленко //Право України.-2012.-№ 1-2.-С.362-

369 

10. Похиленко І.С. Щодо питання електронного 

господарського судочинства/ І.С. Похиленко // Наукові читання, 
присвячені пам’яті  В.М. Корецького: Зб. наук. праць / Київський 

університет права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., 

Бошицький Ю.Л., Євдокимов В.О., Чернецька О.В. та інші ].- К.: 

Вид-во Ліра, 2014.-С. 90-93 

11. Похиленко І.С. Щодо питань класифікації доказів в 

господарському процесі /І.С. Похиленко// Актуальні питання 

кодифікації законодавства України / За заг. ред. В.О. Зайчука. – 

Випуск 4. – К. : 2012. – С.91-95 

12. Похилено І.С. Щодо питання про участь третіх осіб, 

які заявляють самостійні вимоги на предмет спору в 

господарському судочинстві/ І.С. Похиленко// Законодавство 
України: проблеми та перспективи: Зб.наук.пр. Всеукр. наук-прак. 

конф/Київський університет права НАН України; 

[редкол.:Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та 

ін.].-К.: Видавництво Ліра-К.-2013.-С.199-201 

13. Похилено І.С. Щодо термінологічної єдності в 

господарському законодавстві (на прикладі терміна «суб’єкт 

малого підприємництва») в контексті розвитку освіти і 

науки//Європейська юридична освіта і наука 

Зб.наук.пр.Міжнар.наук.-практ.конф./Редкол.Бошицький Ю.Л., 

Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Ващук О.М.-К.: Видавництво Ліра-К, 

2012.-С.54-56 

Інформаційні ресурси 
http://library.knuba.edu.ua/  

www.rada.dov.ua. Сайт Верховної Ради України. 

http://org2.knuba.edu.ua/. Освітній портал КНУБА. 

http://library.knuba.edu.ua/
http://www.rada.dov.ua/
http://org2.knuba.edu.ua/
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http://lawbooks.in.ua/  

http://irbis-nbuv.gov.ua/  Національна бібліотека України 

ім. В.І.Вернадського 

 
Лабораторне: Не передбачено НП. 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота. 

Тематика індивідуальних завдань та контрольних робіт (на вибір студентів) 

1. Аграрне право як галузь права та його особливості 

2. Становлення та розвиток аграрного права 

3. Джерела аграрного права 
4. Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України. 

5. Аграрні правовідносини, їх загальна характеристика 

6. Загальні засади створення та ліквідації суб’єктів аграрного господарювання. 

7. Державне регулювання сільського господарства 

8. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства. 

9. Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві.  

10. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 

11. Поняття і склад та ознаки земель сільськогосподарського призначення. 

12. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання. 

13. Права та обов’язки власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення. 

14. Загальна характеристика фермерського господарства 

15. Правове становище особистого селянського господарства 
16. Правове становище сільськогосподарських кооперативів 

17. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства. 

18. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства. 

19. Класифікація юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства (за галузевою 

ознакою, за суб’єктами). 

20. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарській діяльності. 

21. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств. 

22. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. 

23. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.  

24. Способи судового захисту сільськогосподарських підприємств. 

 
Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково.  

Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у вигляді 

реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 

1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, 

складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В рефераті можна помістити словник базових понять до теми. 

Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, наприклад, у вигляді презентації у форматі 

Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – залежно від теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена, а в електронному 

вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у 

міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез на 

одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 
Також в якості індивідуального завдання може бути зарахована участь у конкурсах та зйомка відео за тематикою 

курсу. 

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до закінчення семестру. 

Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення семестру. 

Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає вимогам. 

 

Самостійна робота студента:  

1.Лекції – 13 год. 

2. Практичні заняття – 13 год. 

3. Підготовка до контрольної роботи  – 20 год. 

4. Підготовка до заліку – 6 год. 

 

17) Залік. 

Питання підсумкового контролю: 

http://lawbooks.in.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/
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Аграрне право як галузь права та його особливості 

Поняття аграрного права як галузі права.  

Історичні витоки аграрного права: колгоспне право, сільськогосподарське право, аграрне право.  

Ознаки аграрного права: комплексність, інтегрованість, спеціалізованість та їх характеристика.  

Предмет та методи аграрного права, їх зміст та особливості.  

Поняття принципів, характеристика загальних принципів та спеціальних принципів аграрного права. 

Система аграрного права: поняття та її складові.  

Загальна характеристика окремих правових інститутів аграрного права.  

Джерела аграрного права 

Поняття «джерела аграрного права».  

Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України. 
Аграрні правовідносини, їх загальна характеристика 

Поняття та особливості аграрних правовідносин.  

Елементи аграрних правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст та підстави виникнення, зміни і припинення 

аграрних правовідносин. 

Поняття та класифікація суб’єктів аграрного права.  

Особливості правового становища суб’єктів аграрного господарювання.  

Загальні засади створення та ліквідації суб’єктів аграрного господарювання. 

Класифікація агарних правовідносин.  

Державне регулювання сільського господарства 

Поняття, суть і принципи державного регулювання сільського господарства. 

Форми державного регулювання: правотворча, правозастосовна, правоохоронна, організаційна, їх 
характеристика. 

Методи державного регулювання: переконання, дозволів, прямих вказівок, рекомендацій, адміністративний 

і економічний методи, їх характеристика. 

Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства. 

Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві.  

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 

Співвідношення понять «земля» і «земельна ділянка».  

Поняття і склад та ознаки земель сільськогосподарського призначення. 

Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання. 

Поняття і особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення: загальний правовий 

режим, особливий правовий режим, спеціальний правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення та їх характеристика. 
Права та обов’язки власників і користувачів земель сільськогосподарського призначення. 

Загальна характеристика фермерського господарства 

Правові засади функціонування фермерського господарства в Україні. 

Поняття та ознаки фермерського господарства. 

Правовий інститут членства у фермерському господарстві. Голова фермерського господарства. 

Умови і порядок створення фермерського господарства.  

Реалізація права на створення фермерського господарства. Умови і порядок проведення професійного 

відбору громадян, які виявили бажання створити фермерське господарство.  

Порядок надання (передачі) земельної ділянки для ведення фермерського господарства.  

Державна реєстрація фермерського господарства. 

Загальна характеристика статуту фермерського господарства. 
Державна підтримка фермерського господарства: її види та порядок надання. 

Характеристика земельних правовідносин у фермерському господарстві.  

Склад земель фермерського господарства.  

Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств.  

Права та обов’язки членів фермерського господарство в земельних правовідносинах. 

Склад майна фермерського господарства.  

Характеристика майнових правовідносин у фермерському господарстві.  

Відчуження майна фермерського господарства.  

Господарська діяльність фермерського господарства. 

Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями. 

Трудові правовідносини та соціальне забезпечення у фермерському господарстві. 

Підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства. 
Правове становище особистого селянського господарства 

Правові засади ведення особистого селянського господарства. 

Поняття і ознаки особистого селянського господарства.  
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Порядок проведення обліку особистих селянських господарств. 

Порядок виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.  

Правовий режим земель особистого селянського господарства. 

Правовий режим майна особистого селянського господарства.  

Права і обов’язки членів особистого селянського господарства. 

Зайнятість членів особистого селянського господарства, їх соціальних захист.  

Правові основи надання послуг у сфері сільського зеленого туризму. 

Припинення ведення особистого селянського господарства. 

Правове становище сільськогосподарських кооперативів 

Поняття та види сільськогосподарських кооперативів, порядок їх створення 

Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів. 
Поняття та ознаки сільськогосподарського кооперативу. 

Види кооперативів. Порівняльна характеристика виробничого і обслуговуючого сільськогосподарських 

кооперативів. 

Об’єднання кооперативів. 

Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів, їх державна реєстрація. 

Принципи діяльності сільськогосподарського кооперативу. 

Загальна характеристика статуту кооперативу.  

Правовий інститут членства в сільськогосподарському кооперативі. Асоційовані члени. 

Порядок вступу до сільськогосподарського кооперативу. Права та обов’язки членів кооперативу.  

Припинення членства в сільськогосподарському кооперативі. 

Органи управління сільськогосподарського кооперативу, їх повноваження. 
Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу. 

Господарська діяльність сільськогосподарського кооперативу.  

Трудові відносини в сільськогосподарському кооперативі. 

Реорганізація та ліквідація сільськогосподарських кооперативів. 

Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства. 

Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства. 

Класифікація юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства (за галузевою ознакою, за 

суб’єктами). 

Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарській діяльності. 

Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств. 

Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. 

Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.  
Способи судового захисту сільськогосподарських підприємств. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

І семестр (залік) 

Поточне оцінювання та самостійна робота ІЗ Сума 

М1 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

20 30 10 40 100 

 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу в ауд. 431. Центрального корпусу КНУБА. 

Якщо заняття з дисципліни проводить інший викладач, графік консультаційних занять доводиться ним до 

студентів на початку вивчення дисципліни. 

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова 

залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 

5. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання 
заліку.  

6. Студент має право на опротестування результатів контроля (апеляцію). Правила подання та 

розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких 

доводиться до студентів на початку вивчення дисципліни. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує 

інше завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 



 

 

081 ОіО Будівельне та 
містобудівне 

право 

Сторінка 1 з 3 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 

 

Політика щодо відвідування 

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та надати 

до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття та 

продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені 

викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 
4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

 

 

19) Робоче навантаження студента, необхідне для досягнення результатів навчання 

№ Форма занять 
Кількість годин 

аудиторні/ СРС 

1. Лекція  20/10 

2. 
Практичне 

заняття 
18/9 

3. 
Лабораторні 

заняття 
 

4. 
КП/КР/РГР/ 

Контр.роб. 
1 Контрольна робота / 12 

5.  
Форма 

контролю 
Залік/6 

 Всього годин 38/37 

20) Сума всіх годин: 90 

21) Загальна кількість кредитів ЕСТS  3,0 

22) Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 38(1,2) 

23) Кількість необхідних годин (кредитів ЕСТS)  СРС для забезпечення 

аудиторного навантаження: 
37(1,2) 

24) Кількість годин (кредитів ЕСТS) СРС ,  забезпечених навчальним планом: 52(1,7) 

25) Примітки: 

26) Розробник силабусу: доц.Похиленко І.С. 

 

 

          Затверджено: 

………………………….….   ………………………………………………….... 
 (дата і підпис розробника)                                   (підпис завідувача кафедрою) 

 
 

 




